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PREZYDENT MIASTA I,ODZI
znak: DSS-OSR-I.6 1 3 I.1148-1.2017 12018 .MB tr-5d2, dnia 06.02.2018 r.

DECYZJA NRZZnOAIIS

Dziatajqc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania
administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. 2017 poz. 1257) w zwiqzku z aft. 83 ust. 1, art. 83a
ust. 1,2a,4r6 art.83cust. I,3i4, ar1.83dust. 1i 2,art.86ust. 1pkt5 i l0ustawy zdnia16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity w Dz.U. z20I8r. poz. I42 ze zmianami) po
rozpatrzenru wniosku ZarzqduZieleni Miejskiej przy uhcy Konstantynowskiej 8/10,

orzeka

1. Zezwoli(. Zarzqd.owi Zieleni Miejskiej w tr odzi, na usuniqcie 2 sztuk drzew
znajduiqcych siq na terenie pasa drogowego ul. Drewnowskiej w N,odzi (dzialka
ewidencyjna nr 310/8 w obrpbie P-7), wymienionych w Tabeli nr 1, pn. .vqrkaz drzew do
usunipcia, bez pobrania oplaty ztego tytulu.

w kaz d do

Lokahzacja drzew przedstawionazostaNana mapie stanowi4cej zaNqczniknr 1 do niniejszej
decyzjr.

2. UzaleLni( wydanie zezwoleniana usunigcie drzew wymienionych w pkt 1, od zast4pienia
ich sadzonkami nowych drzew w postaci 2 sztuk jak w Tabeli nr 2.
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a rzew oo usunlecla,

I 2 Klon jawor

ul.
Drewnowska
(dz. nr 310/8
obrgb P-7)

95cm
(we wniosku

94cm)

Drzewo obumarle; nie rokuje
szansy na dalszy prawidlowy
r ozw 6j ; stw ar za potencj alne

zagrohenie w ruchu
drogowym.

2 aJ Klon jawor

ul.
Drewnowska
(dz. nr 310/8
obrpb P-7)

91cm
(we wniosku

92cm)

Drzewo obumarle; nie rokuje
szansy na dalszy prawidlowy
r ozw 5j ; stw ar za p otencj alne

zagroLente w ruchu
drogowym.



Tabela nr 2 W

Nowe nasadzenia naleLy wykona6 na terenie pasa drogowego ul. Drewnowskiej (dzialka
ewidencyjna nr 245/7 w obrpbie P-7) orilz pasa drogowego ul. Kasprzaka (dzialka
ewidencyjna nr 245/6 w obrpbie P-7) bpd4cych we wladaniu Zarz4du Zieleni Miejskiej
w N'odzi, w miejscu gwarantujQcym prawidlowy rozrv6j nowych sadzonek. Nowe nasadzenia
nie mog4 kolidowad z istniejqc4 i planowan4 infrastruktur4 techniczn4.

3.Ustali6 nastEpuj4ce, kofrcowe i nieprzekraczalne terminy reahzacji zezwolenia:

a) termin usunipcia drzew, wymienionych w punkcie 1, ustala siE do korflca grudnia 2018r.;

b) termin wprowadzenia nasadzeri zastppczych o kt6rych mowa w punkcie 2, ustala siq
do kofca maia 2019 r.

Zmrana terminu usunigcia drzew bqdL terrninu wprowadzenia nasadzefi zastppczych moze
nastqpid na wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej w N,odzi w decyzjr - zezwoleniu
zmrenrajqcym, pod warunkiem wystqpienia z wnioskiem o zmrangprzed uplywem termin6w
wymienionych w podpunktach a i b powyZej.

4. 7-obowiqza( Zarzqd Zieleni Miejskiej w tr odzi do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spotrecznych Urzqdu Miasta N,odzi
o dokonaniu nowych nasadzen.Informacje o nasadzeniach zamiennych wprowadzonychprzez
Zaruqd Zieleni Miejskiej w tr odzi naleLy przesylal do Wydzialu Ochrony Srodowiska
i Rolnictwa w okresach p6Lrocznych, w terminach:
- do 15 lipca danego roku - w ptzypadku nasadzenia wykonanego w okresie od stycznia do

korica czerwca danego roku,
- do 15 stycznia nastqpnego roku - w przypadku nasadzenia wykonanego w okresie od 1 lipca

do 31 grudnia danego roku.
Do powiadomieri nale?y doNqczyc mapp lub szkic sl.tuacyjny z lokahzacjq i inwentaryzacjq
wykonanvch nasadzeri.

Uzasadnienie

Do Wydziatru Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
w UMtr wplyn4l wniosek Zarzqdu Zieleni Miejskiej, o wydanie pozwolenia na usuniEcie 6 sztuk
drzew znajdujqcych siQ na terenie nieruchomoSci przy ul. Drewnowskiej oraLz

ul. Odolanowskiej w Lodzi (dzialki ewidencyjne nr 24517; 310/15; 393/100 w obrpbie P-7).
oruz pasa drogowego ul. Drewnowskiej w N,odzi (dzialka ewidencyjna nr 310/8 w obrpbie
P-7). W uzasadnieniu podano, 2e drzewa sEcyt:. ,,suche lub zamieraj4ce". Do wniosku dol4czono:

- inwentary zacjq drzew ;
- mapQ z zznaczonalokahzacj4 wnioskowanych drzew do usunipcia;
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- mapq z nasadzeniami zastqpczymr.
Podstawq materialnoprawn4 rozpatrzema przedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy

za'warte w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody. W art. 83 ust. 1 uoop. zawarta jest zasada, 2e

usuniqcie drzew lub krzew6w z terenu nieruchomoSci moze nastqpid po uzyskaniu zezwolenia
wydanego na wniosek: posiadacza nieruchomo(;ci za zgod4wlaSciciela nieruchomoSci, wlaSciciela
urzqdzeh., o kt6rych mowa w art. 49 $ 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r - Kodeks cywilny
( tekst jednolity w Dz. U. z 2017r. poz. 459, ze zm. ) - jezeli drzewo, bqd2Iczew zagraLajqtym
urz4dzeniom.
W mySl art. 83a ust.1 uoop. zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu zterenu nieruchomoSci
wydaje w pierwszej instancji w6jt, burmistrz albo prezydent miasta w formie decyzji
administracyjnej, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy drzewa lub krzewu z terenu
nieruchonroSci wpisanej do rejestru zaby-tk6w - wojew6dzki konserwator zabytkSw.

W artykule 83b ust. 1 uoop. zawarto obiigatoryjne elementy wniosku o wydanie
zezwolenia na usuniqcie drzewa lub krzew6w, kt6re powinno zawieru1: imiq, nazwisko, adres, lub
siedzibE wnioskodawcy, oSwiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania nieruchomoSci4
albo oSwiadczenie o posiadanym prawie wtrasnoSci urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49S 1

Kodeksu cywilnego, zgodp wlaSciciela nieruchomoSci jeSli jest wymagana, nazwe gatunku drzewa
lub krzewu, obw6d pnia drzewa mrerzony na wysokoSci 130 cm, a w przypadku gdy na tej

wysoko5ci drzewo: a) posiada kilka pni - obw6d kazdego ztych pni, b) nie posiada wyraLnre
wydzielonego pnia podanie obwodu bezpoSrednio ponizej korony drzewa. WielkoSi
powierzchni, zktorej zostanie usuniqty krzew, miejsce, ptzyczyne, termin zamretzonego usuniqcia
drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunigcie wynika z celu zwrqzanego z prowadzeniem
dzialalnoSci gospodarczej. Rysunek, mapQ albo wykonany przez projektanta posiadajqcego

odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania dziaNki lub terenu w przypadku
rcaltzacjt inwestycji, dla kt6rej jest on wymagany zgodnie z ustaw4 z dnra 7 hpca I994r. Prawo
budowlane okreslajqce usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomoSci i obiekt6w
budowlanych istniej4cych lub projektowanych na tej nieruchomoSci. Projekt planu nasadzeh

zastEpczych, stanowiqcych kompensacjq przyrodniczqzansuwane drzewa lub krzewy lub projekt
przesadzenra drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy bqd2 projektu
zagospodarowania nieruchomoSci. Decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach albo
postanowienie w sprawie uzgodnienia warunk6w realizacjr przedsiqwzipcia w zakresie

oddzialywania na obszar Natura 2000, zezwolenie w stosunku do gatunk6w chronionych na
czynnoSci podlegajqce zakazom okreSlonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i l0 oraz w ar1. 52 ust. 1 pkt
I,3,7,8,12,1,3,7 5 je2elt zostalo wydane.

Po zapoznaniu sig ze zLo2onq dokumentacjq w oparciu o ww. przepisy nie stwierdzono
brak6w formalnych w przedlolonym wniosku, wobec czego w mySl art. 50 $ 1 ustawy Kpa
lu.ryznaczono oglEdziny w terenie celem przeprowadzenta czynnoSci urzEdowych. W trakcie
trwaj4cych na gruncie oglEdzin ustalono stan faktyczny, okreSlono cechy usuwanych drzew - ich
wartoSi przyrodnicz1, w tym rozmiar drzew, funkcjp jak4 pelni4 w ekosystemie, warloSi
kulturow4 walory krajobrazowe i lokahzacjg. W terenie stwierdzono, 2e drzewa wnioskowane
do usuniEcia to drzewo nr 2 - klon jawor o obwodzie pnia 95cm jest obumartry i nie rokuje
szansy na dalszy plawidlowy rozw6j. Drzewo nr 3 - klon jawor o obwodzie pnra 91cm jest
obumarly i nie rokuje szansy na dalszy prawidlowy rozw6j. Powyzsze drzewa stwaruajq
zagr o 2ent e b ezpt eczehstwa ruchu dro gowe go.

Rozpoznaj4c sprawQ i oceniaj4c zasadnoSd przedNohonego wniosku, udzielono zezwolenia na

usunigcie 2 sztuk drzew, Wszczegolnionych w punkcie 1 sentencji decyzjl

ZasadEjest, ze posiadacz nieruchomoSci ponosi oplaty za usuniqcie drzew lub krzew6w, kt6re
nalicza i pobiera organ wlaSciwy do wydania zezwolenia na usuniqcie drzew lub krzew6w.
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Jakkolwiek treS6 arl. 86 ust. 1 uoop zaldada wyjqtki i tak nie nalicza siE oplat za usuniqcie : 1)

,drzew lub lcrzew6w, na h6rych usuniqcie nie jest wymagane zenwolenie; 2) drzew lub h,zew6w,
na ktdrych usuniqcie osoba fizyczna uzyskala zenvolenie na cele niezwiqzane z prowadzeniem
dzialalnoici gospodarczej; 3) drzew lub krzew6w, jezeli usuniqcie jest zwiqzane z odnowq
i pielqgnaciq drzew rosnqcych na terenie nieruchomoici wpisanej do rejestru zabytk6tu; 4) drzetv
Iub lcrzew1w, ktdre zagra2ajq bezpieczenstwu ludzi tub mieni w istniejqcych obiektach
budowlanych lub funkcjonowaniu urzqdzen, o kt6rych mowa w art. 49 S I Kodekstr cywilnego,'
5) drzew lub lcrzew|w, ktdre zagra2ajq bezpieczeristwu ruchu drogowego lub kolejotvego albo
bezpieczefistwu zeglugi;6) drzew lub lcrzew6w w zwiqzku z przebudowq drdg publicznych tub linii
kolejowych;7) drzew, ktdrych obw6d pnia mierzony na wysokolci 130 cm nie przekracza;
a) 120 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca nuyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu
srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, b) 80 cm w przypadku pozostalych
gatunkiw drzew - w celu przywr1cenia gruntdw nieuzytkowanych do u2ytkowania rolniczego lub
do innego u2ytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, olveilonym w miejscowynt planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarov,ania
terenu; 8) lcrzewu lub lcrzew6w rosnqcych w skupisku, polvyuajqcych grunt do 50mt, u, celu
przywr6cenia grunt1w nieuzytkowanych do uZytkowania rolniczego lub do innego u2ytkowania
zgodnego z plzeznaczeniem terenu, olcreilonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 9) d,zew lub
krzewdw w zwiqzku z zabiegami pielqgnacyjnymi drzew lub krzew6w na terenach zieleni; 10)
drzew lub krzew6w, kt6re obumarly lub nie rokujqszansy na przezycie, z przyczyn niezalehnych od
posiadacza nieruchomoici;ll) topoli o obwodzie pnia mierzonym na v,ysokoici 130 cn1
wynoszqcym powyZej 100 cm, nienaleiqcych do gatunk6w rodzimych, je2eli zostanq zastqpione
w najbli2szym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunk6w;12) drzew lttb krzey,6yt, jeieli
usuniqcie wynika z potrzeb ochrony roilin, nuierzqt i grzyb|w objqtych ochronq gatunkowcl lub
ochrony siedlisk przyrodniczych;13) drzew lub lcrzew|w z grobli staw6w rybnych; 14) drzew lub
lrrzew6w, iezeli usuniqcie jest nuiqzqne z regulacjq i utrzymaniem koryt ciek6w naturalnych,
wykonywaniem i utrzymaniem urzqdzen wodnych slu2qcych lcsztaltowaniu zasob6tv wodnych oraz
ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbqdnym do wykonania i utrzymania. tych
urzqdzeri;15) drzew lub lrrzew6w usuwanych z terenu poligondw lub plac6w twiczefi, slu2qcych
obronnofci paristwa.2. W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 1, jeieli wydanie zezwolenia na
usuniqcie drzewa lub krzewu zostalo uzale2nione od przesadzenia tego drzewa lub h,zetttu albo
wykonania nasadzeri zastqpczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub lcrzew nie zachowaly
zywotnoici po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich przesadzenie
lub wykonanie nasadzen zastqtrtczych, lub przed up$twem tego okresu, z przyczyn zaleznych od
posiadacza nieruchomoici, organ wlasciwy do wydania zezwolenia na usuniqcie drzetva lub
krzewu naklada ponownie w drodze decyzji obowiqzek wykonania nasadzen zastQpczych. Przepisy
art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje sig odpowiednio.3. W przypadku niewykonania
nasadzeri zastqpczych, o kt1rych mowa w ust. 2, zgodnie z zenryoleniem na usuniqcie drzewa lub
lcrzewu, stosuje siq przepisy o postgtrtowaniu egzekucyjnym w administrac.ji".

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyj4tkrem zwiqzanym z zaistnieniem, dw6ch
przeslanek po pierwsze, drzewa wskazane do usunigcia s4obumarle lub zamrerujqce i nie rokuj4
szansy na dalszy prawidlowy rozw6j, po drugie stanowiq zagrolenie bezpieczehstwa ruchu
drogowego. Wobec powyzszego zezwolenia na usuniEcie drzew udzielono bez pobranra optraty
ztego tytulu, zgodnie z aft.86 ust. 1 pkt 5 i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia2}}4 r. o ochronie
ptzytody cyt". ,,art. 86 ust. l. Nie nalicza siq oplat za usuniqcie; pkt 5) drzew lub krzett,ou,, ktore
zagraZaiq bezpieczeitstwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczerisfwu zeglugi,. pkt. 10
drzew lub krzewdw, kt6re obumarly lub nie rokujq szans na prze?ycie, z przyczyn niezaleinych ocl
p o s iadacza nieruchomo i ci. "
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JednoczeSnie, majqc na uwadze potrzebp odnawiania zasob6w skladnik6w przyrody,
w mySl art. 83c ust. 3 i arl. 83d ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, cyI.: ,,art. 83 c ust. 3. Wydanie
zenttolenia na usuniqcie drzewa lub krzewu moze byt uzaleznione od okreilenia przez organ
nasadzen zastqpczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu. Art. 83d ust. 2. W przypadktt
uzaleznienia tvydania zezwolenia na usuniqcie drzewa lub lcrzewu od wykonania nasadzeri
zastppczych, zenttolenie to olcreila dodatkowo: l) miejsce nasadzen; 2) liczbq drzew lub wielkoit
powierzchni krzeyt6w; 3) minimalny obwdd pnia drzewa na wysokoici 100 cm lub minimalny wiek
krzew6v,; 4) gatunek lub odmianq drzew lub lvzewdw; 5) termin wykonania nasadzen; 6) termin
zlozenia informacji o wykonaniu nasadzeri", zezwolertie na usuniqcie drzewa zostaNo uzalelnione
od spelnienia warunk6w, okreSlonych w punkcie 2 sentencji decyzjr, w terminie okreslonym
w podpunkcie b) w punkcie 3 jej sentencji, w celu zrekompensowania ubytku w ekosystemie
miasta. W interesie Stlony leLy,by zakupiony material nasadzeniowym byl jak najlepszej jako6ci
oraz zostal objgty pracami pielggnacyjnymi gwarantuj4cymi utrzymanre wegetacji.

Rozstrzygniqcie w sprawie usuniqcia drzew o nr inwentaryzacyjnych l, 4, 5 i 6 bpdzie
przedmiotem odrqbnego postqpowania administracyjnego.

W dniu oglqdzin terenowych przeprowadzonych przez organ w obrqbie drzew wnioskowanych
do usuniEcia nie stwierdzono obecnoSci gatunk6w chronionych (art. 83c ust. I ustawy z dnia 16

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) cyt.'. "Organ wlaiciwy do wydania zezwolenia na usuniqcie
drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oglqdzin w zalrresie wystqpowania w ich
obr qb ie gatunk1w chronionych " .

Zgodnie z treSci4 art. 83a ust. 2a ustawy o ochronie prryrody, projekt niniejszej decyzji
uznano za uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w N,odzi,
w zwi4zku z niewyraireniem stanowiska pyzez RDOS w terminie 30 dni od dnia otrzymania
proj ektu niniejszego zezwolenia.

Bior4c powy?sze pod uwagg orzeczorrcjak w sentencji.

Pouczenie:

1. W odniesieniu do drzew wymienionych w punkcie nr 1 sentencji, wobec ktorych przewidziano
zast4pienie ich innymi drzewami w punkcie 2 sentencji z,ezwolenra, a posadzone drzewa nie
zachowajq zywotnoSci po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazanego w punkcie 4 ppkt 2

sentencji lub przed uplywem tego terminu, z przyczyn zale2nych od posiadacza
nieruchomoSci, nalohony zostanie ponownie w drodze decyzji obowi4zek wykonania
nasadzenia zastgpczego. W przypadku niewykonania nasadzeri zastgpczych zgodnie
z zezwoleniem, bEdq mialy zastosowanie przepisy o postqpowaniu egzekucyjnym
w administracji. Podstawa art.86 ust. 2 i 3 uoop.

Usunipcie drzew poza termrnem okre6lonym w pkt 3 ppkt 1 sentencji potraktowane zostanie

iako delikt administracyjny, o kt6rym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 uoop, polegaj4cy na
usunipciu drzew bez wymaganego zezwolenta. stanowiqcy podstawE do wymierzenia
administracyjnej kary pieniqZnej w wysokoSci dwukrotnej oplaty za usuniqcie drzew.

Niniejsza decyzja wygasa w przypadku nieusuniEcia drzew w terminie okreSlonym w pkt 3

ppkt 1 decyzjl

2.

3.
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4

5.

6.

7-.obowrqzanie Strony w punkcie 4 sentencji decyzji do powiadomienia Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzpdu Miasta Lodzi
o dokonaniu nowych nasadzeri ma na celu umozliwienie stwierdzenra, 2e Strona wypelnila
warunek okreSlony w punkcie 2 decyzji.

Uzyskanie zezwoleniana usuniEcie drzew nie zwalnia z obowrqzku i odpowiedzialnoSci karnej
za nieprzestzeganie zakazow i ograniczeri wynikajqcych z przepis6lv og6lnych, dotycz4cych
ochrony przyrody i ochrony zwierzqt, w szczeg6lnoSci zakazu nrszczenta gmazd
i schronieri zwierzqt objEtych ochron4 prawnq oraz humanitarnego traktowania zwieruqr
dzikich.

Od niniejszej decyzji przysluguje Stronie odwolanie do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w \,odzi, wniesione za po5rednictwem Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzgdu Miasta N,odzi,
dzialaj4cego z upowa2nienia Prezydenta Miasta tr odzi, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Zalaczniki:

1. Mapa zlokalizacjqdrzew do usunigcia oraz nowymi nasadzeniami zastgpczymi.
2. Informacja dodatkowa w zakresie ochrony przyrody i zwierzqt.
Otrzymuiut

ZarzqdZieleni
94-303 +,6d2,

2. ala

Miejskiej
ul. Konstantynowska 8/1 0

Do wiadomo5ci:
Zarzqd Dr6g i Transportu
90-447 tr-6d2, ul. Piotrkowska 173

Zwolniono z oplatv skarbowei.
Podstawa: ustawa z dnia 16listopada 20A6 r. o oplacie skarbowej fiednolity tekst: Dz IJ. 22016 r., poz. lB27).
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